
10-ти детски шахматен турнир Гранд при „Ян Бибиян 2013” 
 
1. Цел и задачи: 
Веригата от 10 (десет) турнира се провежда с цел популяризирането на шахматната игра сред децата. 
 
2. Организатор: 

Турнирът се организира от:                                      ,  и  
 
3. Място и време на провеждане: 
9 Март 2013 г., Зала „Европа”, на бул.”Цариградско шосе” №139 /Последна спирка на 

метрото - „Цариградско шосе“ – В сградата на книжарница ет.4  
 
4. Право на участие: 
Право на участие имат всички шахматисти родени след 1.1.1998 г., подали своевременно заявка и 
заплатили турнирна такса от 15лв. Децата които са навършили 10 г. и 14 г. и са участвали на поне един 
турнир от веригата през 2012 г., запазват правото си на участие.Заявките се подават на е-mail: 
g.v.pavlov@abv.bg  
Моля подавайте три имена, години, ЕЛО, при заявката. 
Списък на подалите заявка участници се обявява на сайта www.chess-results.com 
 
5. Система на провеждане: 
Всеки един турнир се разделя на турнир ”А” до 14 г. и турнир „В” до 10 г. и се провеждат в 6 или 7 кръга 
по Швейцарска система, за съставяне на двойките се използва програмата „Swiss Manager“. 
 
6. Класиране: 
Класирането е според набраните точки. В случай на равенство в точките се тегли жребий между 
следните допълнителни показатели: 
1. Бухолц Медиана  
2. Бухолц 
3. Брой победи 
4. Натрупване 
5. Ниво на постижение 
 
7. Контрола на времето за игра: 
15 мин. + 5 секунди на състезател за завършване на партията. 
 
8. Програма 
Събота 

  9:30 ч. – Записване     13:30 ч. – 4-ти кръг 
10:15 ч. – Техническа конференция  14:15 ч. – 5-ти кръг 
10:30 ч. – 1-ви кръг     15:00 ч. – 6-ти кръг 
11:15 ч. – 2-ри кръг     15:45 ч. – Почивка 
12:00 ч. – 3-ти кръг     16:00 ч. - 7-ми кръг 

 12:30 ч. – Обедна почивка    16:45 ч. – Награждаване и закриване 
 
Забележка: Главният съдия, съгласувано с организаторите, може да прави промени в програмата на 
турнира.Състезателите следва да са своевременно уведомени за евентуални промени. 
 
 
 



 
9. Награди: 
 
Турнир „А” 
Момчета до 14 г.  I-ва 75 лв.  Момичета 14 г.  I-ва 60 лв. 
    II-ра медал      II-ра медал 
    III-та медал      III-та медал 
 
Турнир „В” 
Момчета до 10 г.  I-ва 60 лв.  Момичета 10 г.  I-ва 45 лв. 
    II-ра медал      II-ра медал 
    III-та медал      III-та медал 
 
За всяко класиране се получават точки, реципрочни на броя на участниците от генералното класиране 
на всеки турнир, като се взима в предвид турнира с най-много участници за определяне на броя на 
точките. 
Пример: При 30 участника, първия получава 30 т., втория 29 т., третия 28 т. ..., последния 1 т. 
Забележка: Позволено е записване на участници до 10 г. в Турнир „В”, както и записване на 
момичета в наградите за момчета! 
 
Организаторите гарантират обявения награден фонд! Наградите не се делят,  а се дават по турнирен 
коефициент. 
 
10. Гранд при „Ян Бибиян 2013” – взимат се предвид 6 най-добри класирания(точки) на  всеки един 
състезател от 10 турнира. 
 
    I – място  300 лв. + Плакет       VI – място 150 лв. 
   II – място 250 лв. + Плакет      VII – място 125 лв. 
  III – място 225 лв. + Плакет     VIII – място 100 лв. 
  IV – място 200 лв.        IX – място   75 лв. 
   V – място 175 лв.         X – място   50 лв. 
 
Допълнителни награди за момичета до 10 г.! 
 
При равни точки в крайното класиране, вторият показател е общият брой точки от всички турнири! 
 
За допълнителна информация: 
Георги Павлов 0888 636 986, или на e-mail: g.v.pavlov@abv.bg 


